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1. Iepirkuma “Beverīnas novada pašvaldības ceļmalu pļaušanas
darbi” piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana

Komisijas priekšsēdētāja
Komisijas loceklis
Komisijas loceklis
Komisijas loceklis
Komisijas loceklis
Komisijas loceklis
Komisijas loceklis
Komisijas loceklis
Protokolē
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“Beverīnas novada pašvaldības ceļmalu pļaušanas darbi”” piedāvājumu izvērtēšana un
lēmuma pieņemšana
Piedāvājumi iepirkumam “Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma
atjaunošanas darbi” bija iesniedzami līdz 16.07.2019. plkst. 12.00. Noteiktajā laikā tika iesniegti 4
(četri) piedāvājumi:
Nr. p.k.
Pretendents
Iesniegts
1
SIA
Valmieras
namsaimnieks, 16.07.2019. plkst.9.56
reģ.Nr.44103022271, juridiskā adrese –
Semināra iela 2a, Valmiera
2
Zs Kociņi, reģ.Nr.49501018658, juridiskā 16.07.2019. plkst.11.06
adrese – Kociņi, Mores pagasts, Siguldas
novads
3
SIA Eco Baltia vide, reģ.Nr.40003309841, 16.07.2019. plkst.11.44
juridiskā adrese – Getliņu iela 5, Rumbula,
Stopiņu novads
4
SIA System Energy, reģ.Nr.44103123418, 16.07.2019. plkst.11.56
juridiskā adrese – Jenceri, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads

1

Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 komisijas locekļu, bet ne mazāk kā 3 locekļi.

Beverīnas novada pašvaldības domes Iepirkuma komisija iepazīstoties ar iesniegto iepirkuma
piedāvājumu un piedāvāto līgumcenu konstatēja, ka piedāvātās līgumcenas atšķiras un nav
iespējams tās korekti izvērtēt. Iepirkuma finanšu piedāvājumā bija jānorāda ceļmalas pļaušanas
cena norādot cenu EUR bez PVN par pārgājiena km, kas paredz, ka ceļam tiek sakoptas abas puses
1 km garumā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto. Pretendenti šo cenu iesnieguši dažādi,
kas liedz piedāvājumus izvērtēt korekti. Šajā sakarā Iepirkuma komisija 17.07.2019. sēdē
(protokols Nr.2.6/52) nolēma lūgt pretendentiem atkārtoti iesniegt finanšu piedāvājumus
iepirkumam “Beverīnas novada pašvaldības ceļmalu pļaušanas darbi” ņemot vērā, ka kopējais
ceļmalu pļaušanas garums noteikts līdz 102.065km, pārgājiena km ir sakopts ceļš abās pusēs,
saskaņā ar tehniskajā specifikācijā prasīto.
No visiem pretendentiem tika saņemti atkārtoti finanšu piedāvājumi un tika uzsākta
piedāvājumu vērtēšana:
1. SIA Valmieras namsaimnieks, reģ.Nr.44103022271, juridiskā adrese – Semināra iela 2a,
Valmiera:
a. Nodokļu parādu un maksātnespējas procesu - NAV;
b. Pieteikums iepirkumam – IR;
c. Pieredze un atsauksmes – IR;
d. Norādīta tehnika, kā arī ir apliecinājums par to, ka pienācīgi iepazinušies ar tehnisko
specifikāciju, darba apjomiem un darba izpildes vietu;
e. Pievienota objekta apsekošanas veidlapa – aizpildīta, parakstīta;
f. Tehniskās pases – IR;
g. Cena EUR 47,50 par pārgājiena km – kopējā summa par 102,065km – EUR
4848,09.
2. Zs Kociņi, reģ.Nr.49501018658, juridiskā adrese – Kociņi, Mores pagasts, Siguldas
novads:
a. Nodokļu parādu un maksātnespējas procesu - NAV;
b. Pieteikums iepirkumam – IR;
c. Pieredze – IR, atsauksmes – NAV;
d. Norādīta tehnika – riteņtraktors, nav nekādu ziņu par pļaušanas tehniku.
Apliecinājums par to, ka pienācīgi iepazinušies ar tehnisko specifikāciju, darba
apjomiem, bet NAV apliecinājuma, ka iepazinušies ar darbu izpildes vietu
e. Objekta apsekošanas veidlapa – NAV;
f. Tehniskās pases – IR - traktortehnikai;
g. Cena EUR 12,50 par pārgājiena km – kopējā summa par 102,065km – EUR
1275,81.
3. SIA Eco Baltia vide, reģ.Nr.40003309841, juridiskā adrese – Getliņu iela 5, Rumbula,
Stopiņu novads:
a. Nodokļu parādu un maksātnespējas procesu - NAV;
b. Pieteikums iepirkumam – IR;
c. Pieredze un atsauksmes – IR;
d. Norādīta tehnika, kā arī ir apliecinājums par to, ka pienācīgi iepazinušies ar tehnisko
specifikāciju, darba apjomiem un darba izpildes vietu;
e. Pievienota objekta apsekošanas veidlapa – aizpildīta, parakstīta;
f. Tehniskās pases – IR, kā arī pievienots nomas līgums par nomāto tehniku;
g. Cena EUR 31.78 par pārgājiena km – kopējā summa par 102,065km – EUR
3262,22 – precizēta cena 31,78-102,065 = 3243,63
4. SIA System Energy, reģ.Nr.44103123418, juridiskā adrese – Jenceri, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads:
a. Nodokļu parādu un maksātnespējas procesu - NAV;
b. Pieteikums iepirkumam – IR;

c. Pieredze – IR, atsauksmes – NAV;
d. NAV norādīta tehnika, kā arī NAV apliecinājums par to, ka pienācīgi iepazinušies
ar tehnisko specifikāciju, darba apjomiem un darba izpildes vietu;
e. Pievienota objekta apsekošanas veidlapa – aizpildīta, parakstīta;
f. Tehniskās pases – NAV;
g. Cena EUR 52,11 par pārgājiena km – kopējā summa par 102,065km – EUR
5318,61.
Izvērtējot piedāvājumus, komisija secina, ka:
SIA Valmieras namsaimnieks – iesniedzis visu prasīto informāciju, kā arī pievienoti visi
prasītie dokumenti, pretendents atbilst iepirkuma prasībām;
zs Kociņi nav norādījuši pļaušanas tehniku (norādīts, ka pieder riteņtraktors), kā arī nav bijuši
apskatīt darbu izpildes vietu, nav pievienota neviena atsauksme, kas apliecinātu pieredzi, kā arī
piedāvātā cena salīdzinot ar citiem pretendentiem ir nesalīdzināmi zemāka;
SIA Eco Baltia vide – iesniedzis visu prasīto informāciju, kā arī pievienoti visi prasītie
dokumenti, pretendents atbilst iepirkuma prasībām;
SIA System Energy - nav pievienota neviena atsauksme, kas apliecinātu pieredzi, nav
apliecinājums, kas prasīts iepirkuma nolikuma 3.4.2.1.1.punktā, nav informācijas par tehniku.
Ņemot vērā augstāk minēto, Beverīnas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisija,
atklāti balsojot 5 balsīm (Evija Melngalve-Markitāne, Zeltīte Munce, Jānis Fūrmanis, Sergejs
Melngāršs, Ina Jacukēviča)– PAR, PRET – nav, nolemj:
1. Noraidīt SIA Valmieras namsaimnieks piedāvājumu – pamatojums augstāka piedāvātā
pakalpojuma cena;
2. Noraidīt zs Kociņi piedāvājumu – neatbilst iepirkuma prasībām – nav iesniegta visa prasītā
informācija, kā arī nav veikta darbu izpildes vietas apskate;
3. Noraidīt SIA System Energy piedāvājumu – neatbilst iepirkuma prasībām – nav iesniegta visa
prasītā informācija, kā arī augsta piedāvātā pakalpojuma cena;
4. Atzīt par iepirkuma “Beverīnav novada pašvaldības ceļmalu pļaušanas darbi” uzvarētāju SIA
Eco Baltia vide;
5. Slēgt iepirkuma līgumu par “Beverīnav novada pašvaldības ceļmalu pļaušanas darbi”ar
uzvarētāju SIA Eco Baltia vide, reģ.Nr.40003309841, juridiskā adrese – Getliņu iela 5,
Rumbula, Stopiņu novads par piedāvāto līguma cenu EUR 31,78 par pārgājiena km, kopējā
summa EUR 3243,63.
6. Informāciju par pieņemto lēmumu nosūtīt elektroniski visiem pretendentiem, kā arī ievietot
pašvaldības mājas lapā un publicēt IUB.
Komisijas priekšsēdētāja
22.07.2019.
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